Naturtyp: Naturbetesmarker och våtmarker

Backamossen och Tommarps sjö

Ekonomiska kartan: 2E1a

23 Backamossen och Tommarps sjö
Mitt i det intensivt brukade åkerlandskapet döljer sig ett vackert naturområde med åsryggar,
dalsänkor och våtmarker; en oas med framför allt rikt fågelliv.

Helt nära vägen mellan Simrishamn och Hammenhög,
men nästan osynligt, finns ett litet område med åsryggar,
dalgångar och mindre våtmarker. Området är delvis negativt påverkat av gödsling och viltvårdsplanteringar, men
ett par ytor är opåverkade och har en rik och värdefull
flora. Maskrosor dominerar dock på gödslad mark och får
under blomningen backarna att lysa gult.
Från Tommarps sjö leder ett dike till Tommarpsån och
dess dalgång. Sjön är i princip torrlagd och har växt igen
med sälgarter, ask, al och björk. Runt sumpskogen finns
marker med högörtsvegetation dominerad av hundloka
och nässlor. Liknande naturtyp har uppstått på några
obetade gräsmarker. Här trivs bland andra kärrsångare,
gräshoppsångare och törnsångare. Även andra våtmarker har påverkats av utdikning, grävning eller dämning.
Vegetationsrika dammar och sumpmarker bidrar dock till
ett mycket rikt fågelliv. Brun kärrhök häckar och vattenrall förekommer regelbundet. Majnycklar och gulyxne
har tidigare funnits i något av kärren och tvåblad hittades
nyligen i Tommarps sjö.

Väster om Gisslingebroar slingrar sig Tommarpsån genom en markerad ravin och kantas av naturbetesmarker
med rik flora. I slänten vid Elinsdal finns ett rikkärr där
man bland annat hittar blåtåg, ett sällsynt och rödlistat
halvgräs. I ån finns gott om strömmande partier med
utmärkta lekbottnar för havsöring.

Områdets låglänta delar utgjorde i äldre tider större sammanhängande våtmarker och här finns fortfarande stora
möjligheter till restaurering.

Brist på parkeringsmöjligheter och stängsling begränsar
tillgängligheten något, annars är det bitvis promenadvänligt i denna lilla oas.

Värderingsgrunder
Rödlistade arter, prioriterad naturtyp, naturbetesmarker,
våtmarker, sumpskog, spridningskorridor, utvecklingsmöjlighet.

Naturtyper / Arter
Torra hedar (4030), artrika torra-friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ (6270), fuktängar med blåtåtel
eller starr (6410), rikkärr (7230), vattenrall, smådopping,
kärrsångare, backsippa, majviva, tvåblad, majnycklar
(möjligen försvunnen), blåtåg.

Skyddsstatus / Annan klassning
Området omfattas till stor del av Strandskydd, annars
inget formellt skydd.
Gökärt och mandelblomma
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